Het gemak van ELEKTRISCH
BEDIENBARE gordijnen

FOREST SHUTTLE®
Gun uw gordijnen de unieke flow van Forest en uzelf het comfort van de
Forest Shuttle ® gemotoriseerde gordijnrailsystemen. Uw gordijnen hangen
schitterend soepel en u bedient ze vanuit uw stoel. Met één druk op de knop
opent en sluit u uw gordijnen in de woonkamer, slaapkamer, werkkamer en
waar u maar wilt. Snel en geruisloos.

De combinatie van mooie gordijnen, Forest
“gordijnrailsystemen
en de Forest Shuttle
®

zorgt voor ultiem samengaan van schitterend
soepel hangende gordijnen, comfortabele luxe
en optimaal bedieningsgemak. Het soepele en
geruisloos lopende gordijnrailsysteem kan,
naast elektrisch, ook handmatig bediend worden.
Door de bijzondere touch impulse technologie
van Forest is een simpel trekje aan het gordijn
voldoende om het gordijn te laten bewegen.

”

Creëer het ZONDAGSE
GEVOEL voortaan elke dag!
VANAF NU IS HET ELKE DAG ZONDAG
Met de Forest Shuttle ® loopt u niet meer elke morgen alle kamers in en uit om de gordijnen
open te doen, dat kan anders en aanzienlijk comfortabeler. De Shuttle ® zorgt er, samen met
de Forest gordijnrailsystemen, bovendien voor dat uw gordijnen altijd prachtig soepel hangen.
Open èn gesloten!

OPTIES VOOR APP BEDIENING:
S M A RT P H O N E E N TA B L E T B E S T U R I N G
VOOR UW GORDIJNEN VIA WI-FI MODULE
Voordelen op een rij:
•	Het inregelen van de Wi-Fi module is zeer eenvoudig en is
in enkele minuten klaar voor gebruik.
•	Maakt van uw gemotoriseerde gordijnen, slimme gordijnen.
•	Gebruikersvriendelijke app bediening.
•	Wi-Fi integratie; geen bekabeling nodig. Eenvoudig uw
gordijnen bedienen waar u ook bent!
•	Mogelijkheid om uw slimme gordijnen te integreren in apps van
Google of Amazon waardoor zelfs spraakbediening via Google
Assistant of Amazon Alexa mogelijk wordt.
•	Creëer scénes met andere slimme apparaten. Programmeer
uw gordijnen zo dat ze sluiten wanneer het buiten donker
wordt en dat ze openen wanneer het buiten licht wordt.
Download de ‘Forest Connect App’ gratis voor Android of IOS.

Ontdek een EXTRA
COMFORT in uw huis
APP BEDIENING OF VIA DOMOTICA
	Met de Forest Connect App heeft u de volledige controle over uw gordijnen.
Tevens kan de Shuttle met elk Domotica systeem communiceren.

ULTRA STIL
	Forest Shuttle ® systemen en de Forest gordijnrailsystemen vormen samen een onverslaanbare
combinatie als het op geruisloze bediening aankomt. Door de soepele loop van de gordijnrailsystemen en de ultrastille motor is het geluid van bewegende gordijnen nooit storend.

VRIJLOOP BIJ STROOMUITVAL
	De Forest Shuttle ® beschikt over een vrijloopfunctie en de mogelijkheid van handbediening.
Handig en praktisch als de stroom een keer uitvalt.

PLUG & PLAY
	De 24 Volts motor van de Forest Shuttle® is stekkerklaar en mag door iedereen worden aangesloten.

TOUCH IMPULSE
	Een simpel trekje aan het gordijn is voldoende om deze te laten bewegen.

OOK VOOR GEBOGEN RAILS
	De Forest Shuttle ® gemotoriseerde rail kan ook gebogen worden.

10 JAAR GARANTIE
	
F orest geeft 10 jaar garantie op de Forest Shuttle (met trademark teken) motor. Op de accu

van de Shuttle iOn geeft Forest 2 jaar garantie.

O P T I E S V O O R A F S TA N D S B E D I E N I N G :
FOREST DIAMOND SENSE
De Forest Diamond Sense afstandstandsbediening biedt de mogelijkheid om tot 15 gemotoriseerde gordijnsystemen aan te sturen. U kunt
er ook voor kiezen om ieder systeem individueel te bedienen of via de
geïntegreerde timer-functie. De afstaandsbediening is voorzien van een
LED-display met bewegingssensor waardoor het scherm in het donker
oplicht. Het bereik van de afstandsbediening gaat tot wel 30 meter.
De afstandsbediening wordt geleverd met een magnetische houder.
Verkrijgbaar in de kleuren wit en zwart.

OPTIES VOOR BEDIENING:
FOREST WIRELESS CONNECTOR
De Forest Wireless Connector is een eenvoudige manier
om de gemotoriseerde gordijnen ‘smart’ te maken.
Deze draadloze oplossing werkt in combinatie met een analoge
timer of een smart plug waarmee bediening via apps als Apple
Home Kit of Google Assistant mogelijk is.
Het kan ook gemakkelijk worden geïntegreerd in de meest
gangbare Domotica-systemen, waaronder dry contact systemen.

DE FOREST SHUTTLE WERKT MET
www.amx.com

www.knx.nl

www.crestron.com

www.z-wave.com

www.smart-homes.nl

www.klikaanklikuit.nl

Forest Shuttle ® is compatibel met nog vele andere
gebouw en Domotica systemen vanwege zijn
modulaire karakter. Uniek in zijn soort!

 et de Forest Shuttle ® blijven uw gordijnen mooier en hebben een langere levensduur omdat
M
u ze niet meer hoeft aan te raken. Daarnaast helpen gemotoriseerde gordijnen mee om
energie te besparen.
 et de Forest Shuttle ® vergeet u geen enkel gordijn meer te sluiten en heeft u minder inkijk.
M
Dit biedt u meer privacy en geeft u meer veiligheid.
A ls u met vakantie gaat, kunt u het openen en sluiten van uw gordijnen vooraf programmeren.
Hiermee wekt u de indruk dat uw huis bewoond is en dit vermindert de kans op inbraak.

S H U T T L E C O M P L E E T W I T M E T C O M PA C T E R A I L
Code Forest:

Lengte rail (mtr)

Prijs incl. BTW

5220001100
5220001200
5220001300
5220001400
5220001500
5220001600
5220001700
5220001800

0,00
1,01
2,01
3,01
4,01
5,01
6,01
7,01

€
€
€
€
€
€
€
€

-

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00

629,674,714,764,804,849,894,939,-

-P
 rijs is op basis van een wit Shuttle compleet systeem (met FMS rail)
(zwart en zilver is mogelijk tegen meerprijs)
- S huttle iOn motor (accumotor) 5% toeslag t.o.v. compleet prijs
- P rijs is exclusief bediening
- H et is ook mogelijk om te buigen, prijs per bocht €45,00 incl. BTW
- Toepassing wave confectie mogelijk tegen meerprijs
- G ordijnsluiting kan zowel enkel- als middensluitend

SHUTTLE COMPLEET WIT MET DESIGN RAIL XL
MET LED VERLICHTING
Code Forest:

Lengte rail (mtr)

Prijs incl. BTW

3942201100
3942201200
3942201300
3944201400
3942201500
3942201600

0,00
1,01
2,01
3,01
4,01
5,01

€
879,€
934,€
989,€ 1.039,€ 1.094,€ 1.149,-

-

-

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00

 rijs is op basis van een witte DS-XL LED rail met witte Shuttle motor.
P
P rijs is exclusief bediening
A lleen rechte rail mogelijk
G ordijnsluiting kan zowel enkel- als middensluitend

F O R E S T D I A M O N D S E N S E A F S TA N D S B E D I E N I N G
- 15 of 2 kanalen, mogelijk om tot 15 rails aan te sturen
- Voorzien van LED-display met bewegingssensor waardoor afstandsbediening
in donker oplicht
- Inclusief geïntegreerde timerfunctie
- Bereik tot 30 meter mogelijk
- Inclusief magnetische wandhouder
- Verkrijgbare kleuren: wit en zwart
5201091470
5201096470

MULTI DIAMOND SENSE WIT 2-15KAN (INCL HOUDER)
MULTI DIAMOND SENSE ZWART 2-15KAN (INCL HOUDER)

€ 124,€ 124,-

FOREST WI-FI MODULE VOOR APP-BEDIENING
5201002280
5201006280

Wi-Fi module werkt met alle Shuttle motoren (m.u.v. Shuttle iOn)
Compacte module wordt bevestigd aan Shuttle motor (valt achter gordijn)
Via Wi-Fi verbinding direct gordijnen bedienen via de Forest Connect App
App geschikt voor zowel Android als IOS
Ondersteunt Google Home, Amazon Alexa en Siri spraakbesturing
Timers en routines worden ondersteund
Geeft overal ter wereld de gordijnstatus middels terugkoppeling in de app
Verkrijgbare kleuren: wit en zwart

APP BEDIENING VIA WI-FI MODULE WIT
APP BEDIENING VIA WI-FI MODULE ZWART

€ 89,€ 89,-

FOREST WIRELESS CONNECTOR DONGLE
5201002270

Geschikt voor alle Shuttle motoren (incl. Shuttle iOn)
Plug de Wireless Connector in elk gewenst stopcontact in de buurt van de Shuttle motor
Werkt in combinatie met apps van Google Home, Apple Homekit en Amazon Echo
Werkt via draadloze communicatie (433MHz).
Geschikt voor meerdere gemotoriseerde gordijnsystemen in één ruimte bij gelijktijdige aansturing
Eenvoudige integratie met domotica systeem
Werkt ook met een analoge tijdschakelklok
Verkrijgbare kleur: wit

Forest Wireless Connector (voor app bediening extra smart plug benodigd).

€ 89,-

WA N D S C H A K E L A A R
- 2 kanalen, mogelijk om 2 rails individueel te bedienen
- Bereik tot 30 meter mogelijk
- Verkrijgbare kleuren: wit en zwart		
5201001480
5201006480

Forest Wandschakelaar Draadloos LED wit
Forest Wandschakelaar Draadloos LED zwart

€ 49,€ 49,-

	Het Forest Shuttle ® systeem kan uitgerust worden met het geïntegreerde Z-Wave Plus voor
eenvoudige integratie in draadloos domotica systeem zoals Homey of Fibaro
en andere apparaten vanuit een gebruiksvriendelijke app.
toeslag € 49,Alle prijzen zijn inclusief BTW

DE SLIMME DESIGNRAIL
			 met een WOW-factor!
De DS-XL ® LED gordijnrail is een ware eyecatcher in ieder interieur. Deze designrail is
er naast een handbediend systeem ook in een gemotoriseerde variant. De combinatie
van een gemotoriseerde designrail met geïntegreerde LED-verlichting is uniek in de
markt en garandeert een bijzondere ervaring van comfort en sfeer.
• E en uniek ontwerp waarin verlichting en een gemotoriseerde gordijnrail
zijn gecombineerd
• Verkrijgbaar in de kleuren wit en antraciet
• D e DS-XL ® LED-gordijnrail werkt met alle Shuttle ® gordijnmotoren.

ONTDEK DE WERELD VAN LUXE & COMFORT
gordijncomfort.nl
Kijk op www.gordijncomfort.nl voor meer informatie over de Forest gordijnrailsystemen,
de Forest Shuttle ® en de overige Forest producten. Stel bv. uw eigen smart rail samen.
De Forest gordijnrails en de Forest Shuttle ® zijn verkrijgbaar bij de professionele woninginrichter.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of drukfouten.
Z-Wave technologie en Forest Shuttle ® zijn beschermde handelsnamen en eigendom van de respectievelijke ontwikkelaars en eigenaren.
Uitgebreide informatie over de Forest Shuttle ® vindt u op www.gordijncomfort.nl
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Voor nadere informatie:

